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Dobrý den, 

píši Vám Stížnost ohledně vysílaného pořadu Vědmy radí na televizní stanici Relax, konkrétně se jedná o "věštkyni" Anie ~ Janu Vorlíčkovou + režie zmíněného pořadu. Za prvé. V televizní vysíláníje Zákázno dávat rady o zdraví a strašit lidi. A to zmíněná osoba za asistence televize Relax dělá, jelikož vypínají hovor a nikdo si nemůže k jejím lžím NIC říci. Píší Vám na základě osobní Zkušenosti, kterou jsem měla cca před dvěma týdny. Anie zneužívá lidi a jejich důvěru, když jsou v tíživé Situaci. Manípuluje S lidmi, jelikož je vystraší k smrti a pak jsou pro ni snadnou kořistí, aby Z nich mohla čerpat energii. Anie neuhodne nic Z minulosti, kterou si již volající prožili, rovněž netrefí ani současnou situaci, budoucnost jsou jen její výmysly. Takže ji nezbývá nicjiného než se prezentovat za "vyvolenou" a strašit lidijejích minulými životy. Pokud by ta žena byla opravdu vybrána Bohem, tak by nemohla lidi tak zneužívat, děsít je k smrti a inkasovat si přitom za to tak nehorázně částky. 
Ve svém okolí mám naštěstí opravdu erudované lidi, ať už Z rad numerologů, či kartářek, které si nedovolí někomu věštit, aniž by byla přítomna další osoba, byť by šlo O osobu nejbližší (např. manžel), každý profesionální kartář a věštec to ví, že se energií začnou místi a věštba není nikdy objektivní, ale zkreslená, natož kdyžjsou přítomni lidi ze štábu?! O čtení Z Akáši ani nemluvě, Znám osobně člověk, který patří opravdu mezi vyvoleně a je mu povoleno nahlížet do knihy osudu. Ajelikož jde opravdu o dar od Boha, neúčtuje si za to nehorázně částky, jako rádoby "vyvolená" Anie, která plodí lež vedle lži. Nelze se na knihu napojit při plném vědomí, hopsání po studiu, při vykládání karet, oslovovat během pár minut tolik volajících, vykládat, jakjí pracuje pouze jedna mozková hemisféra, vědomě říkatjak nic nevnímá, přitom být současně "napojená", navíc pořád sleduje kameru atd.. 
Režie televize Relax ten podvod jen podporuje, věřím, že Z toho mají slušné peníze, ale za jakou cenu? Zjišťoval si někdo, co se potom děje S těmi všemi vystrašenýmí lidmi? Co se u nich Zpustilo za nemocí? Rozjeli se depresivní stravy? 
Režie NEMÁ právo vypínat volajícího, kterému se upírá právo se k tomu jakkoliv vyjádřit, byť říct jen: paní mýlite se, já žádné děti nemám, když na něj osoba Z obrazovky začne chrlit, jak má prokleté děti. .Vycházím opravdu Z mé Zkušenosti, ona ani netušíjak volající žijí, co dělají, co umí, neumí, Ona pouze HÁDÁ A TREFUJE SE, ale S tím trefováním nemá žádný úspěch. Čekala jsem od ní radu, pomoc ( mimochodem za slušné peníze ), dostalo se mi jen pocitu bezmoci a zoufalství. Žádám, aby jste přes televizí přestali děsít k smrti lidi, což je zajisté trestný čin a minimálně umožnili volajícímu se V přímém přenosu k výkladu vyjádřit. 

.len to je cesta, jak postupně zastavit šíření strachu a zla, co ta žena produkuje. Pokud budou mít diváci možnost oponovat, nesouhlasit, opravovat, ujasnovat, ostatní diváci u televize to uslyší a věřím, že bude klesat počet telefonátu a tím se i lhářka Anie dostane pryč Z televizních obrazovek. Byla by jsem moc ráda, kdyby jste si uvědomili a převzali iVy zodpovědnost za to, že myšlenky a vůbec vše, co Z daného vysílánívychází, jak působí na lidi, mají ukrutnou sílu a to na co myslíme, nebo to čeho se bojíme jen posilujeme a tím pádem Í na sebe přitahujeme. A vystrašení lidé jsou Strašně lehce manipulovatelní. 
Věřím, že se nad tím alespoň pozastavíte a podníknete patřičné kroky minimálně v tom, upírat právo volajícímu vyjáídřit se ke všemu, co na něj ta rádoby "věštkyně" chrlí- samé dohady a domněky. 
Mockrát děkuji a přejí krásný den. 
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